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A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság 
 

Hatáskör 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C. 21. 

  
  
  
 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
A határozatot kapja: 
 
 
Egyéb megjegyzés: 
  .......................................................................................................................  
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 26-i ülésén tárgyalta 
a „Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (KBSK 
sportlétesítmény és belterületi utak felújítása)” c. napirendet. 
A 91/2016. (V.26.) sz. határozatával jóváhagyta a pályázat benyújtását, döntött a 
biztosítandó önerő mértékéről és forrásáról. Ugyanezen határozatban a pályázattal 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő, 2016. évben szükségessé váló előkészítési 
munkákra 1 millió forint összeget hagyott jóvá a költségvetési rendelet 7. sz. 
mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” 
terhére. 
A határozat megszületését követően a pályázat benyújtásra került. A pályázat 
állásáról szóló tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló tárgyú napirend tartalmazza.  
A pályázat összeállítása során és azt követően a bírálati szakaszban sem volt 
szükséges olyan dokumentum, melyet a már említett 1 millió forintos keret terhére 
el kellett volna készíttetni, a tárgyi összeg így felhasználatlan maradt. Ahhoz, hogy a 
korábbi döntés alapján az 1 millió forintos költség a már említett keretet feleslegesen 
ne terhelje és felszabadítható legyen más előkészítési munkák finanszírozására, 
szükséges a 91/2016. (V.26.) sz. határozat módosítása, az előkészítési kerettel 
kapcsolatos döntés visszavonása.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg, és fogadja el a határozati 
javaslatban foglaltakat. 
 

Határozati  javaslat: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 
a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtott pályázattal kapcsolatos 91/2016. 
(V.26.) sz. határozat módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Képviselő-testület a 91/2016. (V.26.) sz. határozatának a pályázat előkészítésével 
kapcsolatban szükségessé váló munkák finanszírozására jóváhagyott 1 millió 
forintos összegre vonatkozó bekezdését visszavonja. A tárgyi összeg a költségvetési 
rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Pályázati előkészítési, önerő és 
megelőlegezési keret” részeként más pályázatokhoz kapcsolódóan felhasználható. 
 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat átvezetéséről a 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.  

 
Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

Komló, 2016. szeptember 15. 
 Polics József 
 polgármester 


